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BAB 5 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukan peluang usaha di Kawasan Bandung Utara 

termasuk dalam kategori tinggi. Masyarakat sekitar destinasi wisata 

memanfaatkan situasi ini untuk berdagang, jasa tourleader hingga menjadi 

karyawan di setiap tempat wisata tersebut. Hasil penelitian dari analisis 

statistik untuk dampak keberadaan destinasi wisata terhadap peluang usaha 

masyarakat yaitu menunjukan hasil koefisien korelasi (R) keberadaan 

destinasi wisata terhadap peluang usaha  sebesar 0,311. Hal ini 

menunjukan hubungan yang cukup antar variabel. 

2. Keberadaan destinasi wisata di Kawasan Bandung Utara berhasil 

menyerap banyak tenaga kerja mengingat banyak destinasi wisata di 

kawasan ini, keberdaan destinasi wisata benar-benar mampu menyerap 

tenaga kerja yang cukup banyak. Tidak hanya tenaga kerja di setor 

pariwisata saja yang diserap, kenaikan omset penjualan yang dialami para 

pedagang di sekitar destinasi wisata juga memaksa para pedagang untuk 

menambah karyawannya, lambat laun jumlah pengangguran di sekitar 

destinasi wisata mulai munurun. Penurunan jumlah pengangguran dan 

peningkatan pendapatan masyarakat ternyata berdampak positif pada 

kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Dampak destinasi wisata terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Kawasan Bandung Utara berkisar 0,01-0,66%..  

Dampak keberadaan destinasi wisata terhadap penyerapan tenaga kerja 

yaitu menunjukan hasil koefisien korelasi (R) keberadaan destinasi wisata 

terhadap peluang usaha  sebesar 0,820. Hal ini menunjukan hubungan 

yang cukup antar variabel. 

3. Keberadaan destinasi wisata di Kawasan Bandung Utara  akan berdampak 

terhadap jumlah pendapatan masyarakat. Jumlah pendapatan masyarakat 

sebelum dan sesudah keberadaan destinasi wisata mengalami perubahan 
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kenaikan, selain itu perubahan jumlah pendapatan dapat dilihat dari rata-

rata jumlah pendapatan masyarakat sebelum keberadaan destinasi wisata 

sebesar Rp.630.300 perbulan dan jumlah pendapatan sesudah keberadaan 

destinasi wisata sebesar Rp.1.000.900. Dari hasil olahan menggunakan 

SPSS, jumlah pendapatan masyarakat Kawasan Bandung Utara antara 

sesudah dan sebelum keberadaan destinasi wisata dengan menggunakan 

uji beda diperoleh sig. (2-tailed) sebesar 0,000 dengan taraf signifikansi 

5% (0,05) atau tingkat tingkat kepercayan 95% yang berarti 0,000 < 0,05. 

Dari hasil perbandingan tersebut maka terdapat perbedaan yang signifikan 

antara hasil pendapatan sebelum dan sesudah adanya destinasi wisata atau 

jumlah pendapatan masyarakat Kawasan Bandung Utara meningkat 

menjadi lebih besar darpada sebelum adanya destinasi wisata. 

B. Implementasi Terhadap Pembelajaran Geografi  

 Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, 

karena dengan pendidikan suatu perubahan proses sikap dan prilaku manusia, 

serta mengasah kemampuan kreativitas dan juga mengembatkat potensi bakat 

yang dimiliki. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 20 tahun 2003 mendefinisikan pendidikan : 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dn 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

 Melalui kegiatan penelitian di lapangan, dapat ditemukan berbagai macam 

temuan yang berhubungan dengan keilmuan geografi, sehingga banyak kehidupan 

manusia dipengaruhi oleh aspek-aspek geografi. Menurut Sumaatmadja 

(1997,hlm.12) bahwa “hakikat dari pengajaran geografi adalah pengajaran tentang 

aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gjala alam 

dan kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahan”. 

 Berkaitan dengan pemaparan pengajaran geografi tersebut, secara garis 

besar penelitian dampak destinasi wisata terhadap kondisi ekonomi masyarakat 

sekitar di Kawasan Bandung Utara ini mempunyai implikasi terhadap 

pembelajaran di sekolah. 
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Berdasarkan kurikulum 2013 dalam mata pelajaran geografi yang da 

berkaitan dengan penelitian, mengkaji suatu potensi wisata Indonesia, salah satu 

contohnya berada di Kawasan Bandung Utara. Berkaitan dengan potensi wisata 

tersebut dapat dikaji dampak keberadaan destinasi wisata terhadap kondisi 

ekonomi masyarakat yang bekerja di dalamnya. Selain mengkaji potensi 

wisatanya, implementasi dari peneliti ini dapat mengkaji kondisi tenaga kerja 

yang terlibat didalam kegiatan pariwisata. Sehingga hasil penelitian ini dapat 

dijadikan pengayaan materi pemelajaran geografi dalam kurikulum 2013 sebagi 

berikut : 

1. Kurikulum   : 2013  

Satuan Pendidikan : Sekolah Mengah Atas (SMA) 

Kelas/Semester : XI/1 

Kompetensi Dasar : 3.3 Menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber 

daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan 

pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan. 

1.3 Membuat peta persebaran sumber daya 

kehutanan, pertambangan, kelautan, dan 

pariwisata di Indonesia 

Materi Pokok : Klasifikasi sumber daya, Potensi dan persebaran 

sumber daya alam strategis Indonesia, Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam 

pembangunan. Pemanfaatan sumber daya alam 

dengan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan. 

2. Implikasi Hasil Penelitian terhadap Pembelajaran Geografi di Tingkat 

Perguruan Tinggi  

 Pada jenjang perguruan tinggi, penelitian ini merupakan 

penggabungan antara mata kuliah geografi pariwisata dan geografi 

ekonomi  
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C. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan, peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi 

yang bisa dipertimbangkan. Berikut rekomendasi yang peneliti ajukan: 

1. Bagi Pemerintah 

Setelah mengetahui adanya dampak dari keberadaan destinasi wisata bagi 

masyarakat di Kawasan Bandung Utara bahwa peningkatan pendapatan 

masyarakat tidak hanya sektor pariwisata terutama di Kawasan destinasi wisata 

Gunung Tangkuban Parahu, Floating Market, Farm House, Observatorium 

Bosscha, The Lodge Maribaya, Taman Begonia, De’racnh, Grafika Cikole, 

Orchid Forest Cikole, Imah Seniman, Taman Bunga Cihideung, Rumah 

Strawberry, Jendela Alam, Kampung Gajah Wonderland tetapi juga 

mengembangkan wisata lainnya yang memiliki kekhasan. 

Pemerintah harus mengalakkan pengembangan di sektor pariwisata untuk 

menyerap tanaga kerja agar bekerja dengan produktif. Penyerapan tenaga kerja di 

Kawasan Bandung Utara karena rata-rata pendapatan masih berada di dibawah 

UMR. 

2. Bagi Masyarakat Sekitar 

Setelah mengetahui dampak dari adanya destinasi wisata bahwa 

keberadannya mampu menaikan pendapatan masyarakat, maka masyarakat perlu 

terlibat dan berperan di destinasi wisata. Peran masyarakat dapat berupa membuka 

usaha baru yang dapat menarik minat wisatawan. 

3. Bagi Pengelola 

Pihak pengelola dan masyarakat harus bekerja sama dalam meminimalisir 

pengendalian dampak, seperti membuat aktivitas wisata yangdapat melibatkan 

masyarakat dan membuat program wisata untuk pelastarian lingkungan sekitar. 

4. Bagi peneliti berikutnya 

Peneliti yang meneliti mengenai dampak keberadaan destinasi wisata 

terhadap kondisi ekonomi masyarakat, semoga peneliti ini dapat dijadikan sebagai 

rujukan dan dapat dikembangkan lebih luas lagi. 

 


